Oznámení SK Krušnohoří o záměru konat sportovní fotbalový kemp
Příhraniční sportovní kemp zaměřený na fotbal v Krušných horách na
Mostecku

Fotbalový klub SK Krušnohoří z.s. ve spolupráci s grassroots trenérem mládeže, komisí mládeže a
trenérsko-metodickou komisí OFS Most pořádají ve sportovním areálu SK Krušnohoří z.s. v Brandově
za účelem podpory mládežnického fotbalu v Krušných horách na Mostecku a také v rámci výběru
talentovaných fotbalistů kategorie U11 a U12 do reprezentačních výběrů OFS Most ve dnech pondělí
až pátek 16.8. až 20.8.2021 pětidenní příhraniční sportovní kemp. Kemp bude zaměřen na fotbal, ale
prostor dostanou také další sportovní aktivity s různými soutěžemi a také návštěvami různých
sportovních a volnočasových aktivit. Kempu se mohou zúčastnit děti ve věku od 6 do 13 let, ve kterých
chceme probudit zájem o sport a další pohybově zábavné aktivity. Na kempu rádi přivítáme jak kluky,
tak i děvčata a také děti z příhraničních obcí v Německu, jako například z Olbernhau, Deutschneudorfu,
Seiffenu, Neuhausenu, Heidersdorfu, atd. SK Krušnohoří, z.s. si vyhrazuje kemp zrušit v případě
nepříznivé epidemiologické situace či malého počtu zájemců. V tomto případě bude celá částka
vrácena zpět.
Orientační rámcový program:
Děti přivezou každý den rodiče nebo pověřený zástupce mezi 8:00 až 9:00 hodinou do
fotbalového areálu v Brandově, rodiče si děti vyzvednou odpoledne na stejném místě mezi
15:15 až 16:00 hodinou
Kemp vedou zkušení a licencovaní trenéři
2 x denně zábavný trénink na travnatém hřišti v Brandově (v případě krajně nepříznivého
počasí na multifunkčním hřišti na Hoře Svaté Kateřiny)
Dovednostní soutěže, hry a soutěže v průběhu dne
Beseda s fotbalovými osobnostmi
Zajištěn pitný režim, oběd, 2 x denně svačina
Kempu se budou účastnit i děti z Německa
Cena kempu: 2.100 Kč pro členy SK Krušnohoří z.s.
Cena kempu pro nečleny: 2.350 Kč. V případě sourozenců má druhé dítě 300,- slevu.
Přihlášky zasílejte na níže uvedenou E-mail adresu nejpozději do 30.6.2021. Ihned poté Vám budou zaslány další
informace včetně potvrzení, zda se kemp uskuteční! Až poté budete případně vyzváni k zaplacení poplatku za účast na
kempu!
V případě dalších informací i k zaslání přihlášky se kdykoliv obraťte na Petra Mareše, telefon 777859108,
petr.seiffen@gmail.com
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Bližší informace o našem klubu a nadcházejících akcích najdete na: http://www.sk-krusnohori.cz/

